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INTRODUCCIÓ
Antecedents
Ses Fontanelles (o ses Salines de Ca’n Pastilla) és el que queda de la que fou la major
zona humida del sud de Mallorca que es va dessecar al segle XIX. És un dels darrers
testimonis paisatgístics del prat de Sant Jordi, antiga albufera de Palma que tenia una
superfície que oscil·lava entre 900 i 1.200 ha. És una zona interessant des del punt de
vista històric com a paisatge residual del Prat de Sant Jordi (FRONTERA, 2005).
Aquesta zona humida té un elevat interès botànic atès que és l’hàbitat d’una espècie
endèmica de Mallorca que es troba restringida en una petita superfície d’aquest
salobrar: Limonium barceloi Gil & L. Llorens (Fig. 1). És també lloc de cria d’espècies
com l’avisador (Himantopus himantopus, Linnaeus, 1758) i el tirul·lilo menut
(Charadrius dubius, Scopoli 1986) (FRONTERA, 2005).

Des del segle XIX pateix diversos processos de dessecació i d'ocupació del sòl (per
urbanitzacions, aeroport de Son Sant Joan, carreteres, etc) que han anant reduint-la en
extensió i en qualitat. El sistema hidrològic que permet la vida del L. barceloi està molt
alterat atès que la comunicació amb la mar està tancada, malgrat que arriben filtracions
d’aigua marina al terreny, afectat també per la salinitat residual. El tram final del torrent
està canalitzat de manera que només li arriba aigua dolça per les pluges.
La població de L. barceloi va patir una greu pèrdua - per l’abocament d’àrids provinents
de la construcció d’una carretera al 1993 - que va cobrir una gran part de la població.
Més recentment, s’han produït altres actuacions que han reduït encara més la zona
humida. Però queda una zona, catalogada com a Espai Lliure Públic - propietat de
l’Ajuntament de Palma - que manté les condicions de salobrar (encara que molt
alterades).
Com a conseqüència de la seva localització restringida, pel baix nombre d’exemplars i
per trobar-se en una àrea d’intensa pressió antròpica, l’espècie fou inclosa en el Atlas y
Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España (BAÑARES, 2004), en el Llibre
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Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears (SÀEZ & ROSSELLÓ, 2001) i en la
categoria de Perill d’Extinció en el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades (DECRET
75/2005).

Fig. 1. Vara de Limonium barceloi en floració.

La catalogació com a Perill d’Extinció exigeix l’elaboració d’un Pla de Recuperació. El
Pla en vigor va ser aprovat per Resolució del conseller de Medi Ambient de 5 de maig
de 2008 (núm. 8245, BOIB nº65, de 13/05/2008), amb una durada de sis anys.
Actualment es troba en procés de revisió.

La Ley de Patrimonio Natural (Ley 42/2007) estableix que certs hàbitats presents a ses
Fontanelles, com són els de la Limonietalia (1510) i Sarcocornetea fructicosae (1420)
com a exemples d’hàbitats costaners i vegetacions halofítiques, cal conservar-los i
protegir-los.
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OBJECTIUS
L’objectiu general d’aquest treball és dur a terme el programa de seguiment biològic del
L. barceloi durant l’any 2013, tant de la seva mida poblacional com de l’estat dels
exemplars. Per al compliment d’aquest objectiu general s’han executat les següents
actuacions:


Recompte del nombre d’exemplars adults, diferenciant si són reproductius o
vegetatius, de les noves plàntules de germinació.



Recull de la informació cartogràfica, relacionant les dades obtingudes amb les
d’anys anteriors facilitades pel Servei de Protecció d’Espècies, de la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.

MATERIAL I MÈTODES
Àmbit d’estudi
La població principal de L. barceloi ha quedat actualment reduïda a una petita zona de
la parcel·la ocupada per l’Aquàrium. També n’hi ha alguns redols a la zona propietat
propera de l’Ajuntament de Palma (Fig. 2, Taula 1). El conjunt de la seva població està
dividida en 9 àrees algunes de les quals fins i tot han aconseguit entrar en contacte.

Àrea 1
Una de les poblacions naturals de L. barceloi es troba localitzada a l’àrea 1, amb una
superfície aproximada de 120.56 m2. Es tracta d’una de les zones originals i poc
alterades atès que trobam L. barceloi fora de la zona afectada per l’acumulació
d’enderrocs, prop d’una petita bassa d’aigua (Fig. 3).
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Fig. 2. Localització d’àrees amb presència de L. barceloi. Vegeu-ne taula 1 per codificacions de color

Àrea
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Coordenades UTM
476832/4375947
476807/4375770
476802/4375806
476814/4375801
476894/4375848
476905/4375850
476913/4375850
476563/4376042
476645/4376009

Codi de color de la Fig. 2
Blau
Verd
Vermell
Malva
Gris
Rosa
Turquesa
Taronja
Groc

Equivalències de codis
F
T
A, A'
C, E

G
H

Taula 1. Relació de les àrees de L. barceloi presents a ses Salines de ses Fontanelles amb les
equivalències de codis anteriors. La georeferenciació correspon al sistema UTM 31N ETRS89

Àrea 2
L’àrea 2 correspon a una parcel·la de petites dimensions, artificial, ubicada a l’entrada
de Palma Aquàrium on trobam molt pocs exemplars de L. barceloi (la superfície que
ocupa l´espècie és tan sols uns 3.75 m2 de la seva totalitat). Es tracta d’un tancament
metàl·lic fet a base de xarxa metàl·lica i base de formigó (Fig. 4).
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Fig. 3. Detall de l’àrea 1

Fig. 4. Detall dels límits de l'àrea 2.
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Àrees 3 i 4
Aquestes dues àrees d'una extensió de 257.69 i 149.40 m2, respectivament es troben junt
a l’Aquàrium i corresponen a nuclis poblacionals establerts de forma artificial
mitjançant la plantació de peus produïts a partir de la recol·lecció de llavors (Fig. 5 i 6).

Fig. 5. Imatge dels límits de l'àrea 3, presa des de les instal·lacions de Palma Aquàrium. Noteu la
coloració grisenca al quart dret inferior de la fotografia corresponent als peus florits de L. barceloi.

Fig. 6. Imatge dels
límits de l'àrea 4,
delimitats per pal de
fusta
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Àrees 5, 6 i 7
Les àrees 5, 6 i 7 corresponen a poblacions que es varen repoblar a l’any 2008, actuació
emmarcada dins el projecte de restauració de les comunitats vegetals de salobrar tal i
com estableix el Pla Rector del Parc de Ses Fontanelles de febrer de 2005. Tenen una
superfície aproximada de 44 m2, 3’75 m2 i 11’25 m2 respectivament (Fig. 7 i 8)

Fig. 7: Detall de tancament de l'àrea 6 (esquerra) i el tancament de l'àrea 7 (dreta).

Fig. 8: Detall de tancament de l'àrea 8 coberta per la canya.
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Àrees 8 i 9
Les poblacions naturals de L. barceloi trobades a les àrees 8 i 9 es troben a un espai
fortament degradat (Fig. 9). El seu accés és a partir de la barrera prop de la benzinera.
Es tracta d’un espai antròpic: al llarg dels diferents camins d’accés a les poblacions (i
fins i tot, a les mateixes poblacions) trobam gran quantitat d’enderrocs i de plantes
al·lòctones (Opuntia ammophila Small i Carpobrotus edulis (L.) L. Bolus) (Fig. 9 i 10)

Fig. 9: Detall del grau d'antropització present a la zona amb enderrocs i restes de ferralla (esquerra).
Detall de la presència d'espècies al·lòctones com Opuntia ammophila (dreta).

Fig. 10: Presència de flora al·lòctona a un indret a prop de l'àrea 8.
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Tenint en compte que la totalitat de la superfície de les àrees 8 i 9 és de 1424.03 m2 i
767.67 m2 respectivament, L. barceloi ocupa tan sols un 1%.

Metodologia
Donat que totes les parcel·les estan acotades i delimitades per tancaments (metàl·lics o
de fusta), el recompte dels efectius de L. barceloi permet un cens visual assolint una
xifra gairebé exacta a la població real en la majoria de les zones amb presència
d'aquesta espècie. Podem assumir per tant, que cada individu de la zona estudiada es
comptabilitzat (total counts, SUTHERLAND, 2005). Aquesta afirmació en canvi no la
podem aplicar a la zona 3, on degut a l'elevada densitat observada es impossible el
recompte total de peus de l'espècie objecte de seguiment.

Per a poder mesurar el valor la població de la zona 3 es va estimar la densitat observada
en un total de 15 mostrejos realitzats a l'atzar (d'una superfície de 0.38 m2, Fig. 11)
distribuïts en el conjunt de la superfície ocupada per L. barceloi a la zona 3 (257.69 m2).
Seguidament es va calcular el nombre promig de peus reproductors i no reproductors
(plàntules) de L. barceloi per una superfície coneguda de 0.38 m2 mitjançant la fórmula
=

, essent m = 15. A continuació es va calcular l'interval de confiança amb un

nivell de significació de  = 0.05, mitjançant la següent fórmula

, essent

el promig del nombre de peus censats per a una superfície coneguda (0.38 m 2), t és el
valor assignat a una distribució t amb df = n-1 (en el cas que ens ocupa 1.761), S la
desviació Standard de la mostra analitzada i n el número de mostres realitzades, 15
(FOWLER ET AL., 1998).
Finalment amb els valors obtinguts (límit inferior, promig i límit superior) es va estimar
el nombre de peus presents a una superfície de 257.69 m2, assumint que aquesta àrea
suposa 678.13 vegades la mostra de 0.38 m2 prèviament analitzada.

Es va descartar la utilització d'una parcel·la de control quadrada que ja existia com a
referència de mostra per a extrapolar al conjunt de la superfície, donat que es trobava en
el punt de màxima densitat i no era del tot representativa del conjunt de la superfície.
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Per aquest motiu es va decidir realitzar-ne un conjunt de mostres (15) que representessin
les diferents densitats presents a la zona objecte d'estudi

Fig. 11. Detall de l'eina emprada per a que la superfície de les 15 mostres fos constant.  = 70 cm.
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RESULTATS
Estima poblacional
Per a l'àrea 3 s'ha obtingut un promig de 37 peus reproductors i 19.27 plàntules per a
cadascuna de les 15 mostres analitzades i uns paràmetres estadístics específics (Taula
2), amb els quals s'ha pogut estimar la població de peus reproductors i plàntules
presents a la zona 3. Així mateix s'ha estimat la densitat observada en 148.07 ± 42.23
peus / m2.
Mostra de 0.38 m2
Estimació zona 3
Reproductors
Plàntules
Reproductors
Plàntules
37.00
19.26
25090.81
13060.78
24.02
27.57
S
10.92
12.53
Interval Confiança
26.08
6.73
Límit inferior
17685.63
4563.81
47.92
31.80
32495.99
21564.53
Límit superior
Taula 2. Estadístics per a l'estima de la població de L. barceloi a la zona 3
Paràmetre

En el conjunt de les poblacions s'han comptabilitat un total de 24852 exemplars de
Limonium barceloi dels quals 19694 són reproductors, 15 són vegetatius i 5143 són
plàntules. Per altra banda s'ha estimat la densitat observada per a cadascuna de les àrees
estudiades (Taula 3).

1
2

Núm.
reproductius
96
28

Núm.
vegetatius
0
0

Núm.
plàntules
0
8

3

176851

0

45631

4
5
6
7
8
9
Ext. (^)
Ext. 2 (^^)
TOTAL

873
3
1
11
468
39
488
2
19694

0
0
0
8
3
4
0
0
15

163
0
0
28
105
115
161
0
5143

Àrea

Peus / m2
0.79
9.60
148.07 ±
42.23
6.93
0.07
0.26
4.17
0.40
0.20
24852

Taula 3. Resum dels efectius de Limonium barceloi a la zona humida de ses Fontanelles a l'any 2013.
Essent (^) Ext. el terreny ocupat entre l’àrea 4 i 3 i (^^) Ext 2. el terreny ocupat prop de l’àrea 4, de camí
cap a l’àrea 1 (concretament al punt UTM 476813 / 4375824).
S’ha adoptat el criteri de triar el valor del límit inferior de l’interval amb un criteri conservador,
donat que l’interval era molt ampli.
1
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Juntament amb Limonium barceloi, s’han trobat altres espècies com ara Limonium
virgatum (Lv), Sarcoconia fruticosa (Sf), Suaeda vera (Sv), Dittrichia viscosa (= Inula
viscosa) (Dv), Pistacia lentiscus (Pl), Arundo donax (Ad), Foeniculum vulgare (Fv),
Ceratonia siliqua (Cs), Juncus sp (Js), Tamarix sp (Ts), Pinus halepensis (Ph), Cistus
monspeliensis (Cm) i Asparagus albus (Aa) (Taula 4).

Cal destacar la presència de Carpobrotus edulis i Opuntia ammophila, com a exemple
de flora exòtica, ubicats prop de l’àrea 8 al igual que molts exemplars de Limonium
virgatum2.

Àrea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ext.(^)
Ext.2 (^^)

Dv
x
x
x
x
x
x
x

Ad
x

Pl

Fv

x
x
x
x

x
x
x
x

x

Sf
x

Lv

Sv

Cs

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x

Js
x

Ts
x

Ph

Cm

x

x
x

x

x

Aa

x

x

Taula 4. Altres espècies de flora localitzades a les àrees d'estudi. Essent (^) Ext. el terreny ocupat entre
l’àrea 4 i 3 i (^^) Ext 2. el terreny ocupat prop de l’àrea 4, de camí cap a l’àrea 1.

Comparativa amb anys anteriors
Seguint la comparativa realitzada per FRANQUESA (2011) es pren com a exemple
d'evolució poblacional la relativa a l'àrea 3 (A). Així es pot observar un increment més
que significatiu dels efectius poblacionals en el període 2006-2013 (Fig. 12)

2

No es va estimar la población atès que no era l’objectiu de la present actuació.
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Fig. 12. Evolució de la mida poblacional estimada per a la subpoblació 3 (A) entre el període 2006-2013.
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
S'han comptabilitzat / estimat un total de 24.852 peus de Limonium barceloi a la zona
humida de ses Fontanelles. De tots ells 19.694 corresponen a peus reproductors, dels
quals 89.80 % es troben únicament localitzats a l'àrea 3. La resta dels peus es troben
localitzats en altres 8 àrees o subpoblacions.

S'han observat densitats de Limonium barceloi molt variables anat des de els 0.07
peus/m2 a l'àrea 5 fins a 148.07 peus/m2 a l'àrea 3. Considerem prou interessant el
paràmetre de la densitat, sobretot en el cas de l'àrea 3, com indicador de l'evolució o
tendència de la subpoblació en qüestió. En una subpoblació com la que ocupa l'àrea 3
l'error de censat és prou elevat, i cal aplicar mesures conservadores alhora d'interpretar
els resultats. Tot i així, els valors resultants mostren un increment estadísticament
significatiu en relació als anys anteriors.

Per altra banda, i donat el creixement que afecta a la subpoblació de la zona 3, així com
la zona 4, així com els peus de L.barceloi localitzats entre ambdues subpoblacions
(649), caldria plantejar-se la possibilitat de unificar ambdues subpoblacions donat el seu
solapament inminent, això si, ara per ara amb densitats diferenciades (Fig. 13)

L'eliminació de la vegetació ruderal i al·lòctona, i l'aportació de sal marina a aquestes
subpoblacions, sembla tenir un efecte positiu sobre els efectius poblacionals, ara bé cal
analitzar si existeixen altres paràmetres que actuïn conjuntament. Entenem per tant, que
el conjunt d'actuacions realitzades beneficia a aquestes dues subpoblacions i s'han de
continuar en el temps.

Per altra banda, la presència d'espècies introduïdes (Carpobrotus edulis i Opuntia
ammophila), algunes amb caràcter invasor comprovat, suposen una amenaça potencial
persistent a les subpoblacions 8 i 9, per la qual cosa caldria aplicar mesures específiques
per a controlar o millor erradicar ambdues espècies a dalt esmentades.
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Fig. 13. Proximitat de les subpoblacions 3 i 4.
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